
UCHWALA N r ^ E T :5.7̂ 009

Rady Powiatu Łowickiego
25 lu te g o  2009 reku  z dnia ..............7........................

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, 
poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458) w związku z art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2008r.,Nr 14, poz.92, Nr 223, poz.1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652 z 
2009r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1
Określa się zadania Powiatu Łowickiego, na które przeznaczone zostaną środki 

finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2009 i dokonuje się podziału tych środków z uwzględnieniem planu 
finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do uchwały budżetowej na rok 
2009 w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

^ § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
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Załącznik nr 1 do Uchwały N r .................... Rady Powiatu Łowickiego z dnia ?.5..łUk§S2..?.Q.QS..£9^
Środki finansowe z PFRON na 2009 rok

Lp. Nazwa zadania Plan na 2009r. 
(w  zł)

1 2 3 :

I Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych:

1 . Dokonywanie zw rotu kosztów  w yposażenia stanow iska 
pracy osoby niepełnospraw nej (art.26e)

152.000*00

2. Przyznaw anie osobom  niepełnospraw nym  środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na  wniesienie w kładu do 
spółdzielni socjalnej (art.l2a),

76.000,00

3. Finansowanie kosztów  szkolenia i przekw alifikow ania zawodowego 
osób niepełnospraw nych (art. 40), 2.000,00

4. Dokonyw anie zw rotu kosztów  w ynagrodzenia osoby niepełnosprawnej 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego w ynagrodzenia (art.26f)

Łącznie rehabilitacja zawodowa 230.000*00

II Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone, w art.35a ust.l pkt 7 i 8 ustawy:
5 Dofinansowanie uczestnictw a osób niepełnospraw nych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych
130.000^00

6 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 5.900,00

7 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedm ioty ortopedyczne i 
środki pom ocnicze przyznaw ane osobom  niepełnospraw nym

171.886*00

8 Dofinansowanie likw idacji barier architektonicznych, w  kom unikow aniu się 
i technicznych, w  zw iązku z indyw idualnym i potrzebam i osób niepełnosprawnych 40.000,00

9. Dofinansowanie kosztów  tw orzenia i działania w arsztatów  terapii zajęciowej(art. 35a) 887.760,00

Łącznie rehabilitacja społeczna 1.235.546,00

Środki dla powiatu ogółem:
1.465.546,00


